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ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్ాం) 
 

ఓం దేవ్యావాచ || ౧ || 

ఏభః స్తవైశ్చ మం నిత్ాం స్తతష్ాతే యః స్మహిత్ః | 
త్స్యాహం స్క్లం బాధ్యం శ్మయిష్యామాస్ంశ్యమ్ || ౨ || 

మధుకైటభనాశ్ం చ మహిష్యసురఘాత్నమ్ | 
కీరతయిష్ాంతి యే త్దాదాధం శంభనిశంభయః || ౩ || 

అష్టమాం చ చతురదశ్ాం నవమాం చైక్చేత్స్ః | 
శ్రోష్ాంతి చైవ యే భక్త్తా మమ మహాత్్ాముత్తమమ్ || ౪ || 

న తేష్యం దుష్కృత్ం కంచిదుదష్కృతోత్థా న చాపదః | 
భవిష్ాతి న ద్వరిద్ర్ాం న చైవేష్టవియజనమ్ || ౫ || 

శ్త్రుభ్యా న భయం త్స్ా దసుాతో వా న రాజత్ః | 
న శ్స్యానలతోయౌఘాత్ క్ద్వచిత్ స్ంభవిష్ాతి || ౬ || 

త్స్య్న్మైత్నా్హాత్్ాం పఠిత్వాం స్మహితః | 
శ్రోత్వాం చ స్ద్వ భక్త్తా పరం స్ాస్తా యనం మహత్ || ౭ || 

ఉపస్రాానశేష్యంసుత మహామరీస్ముదభవాన్ | 
త్థా త్రివిధముత్థాత్ం మహాత్్ాం శ్మయేన్మ || ౮ || 



 
 

ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్ాం)                                   www.HariOme.com                                        Page 2 

       

యత్రైత్త్ాఠ్ాతే స్మాంనిత్ామయత్నే మమ | 
స్ద్వ న త్ద్వామోక్ష్యామి స్యనిిధాం త్త్ర మే స్థాత్మ్ || ౯ || 

బలిప్రద్వనే పూజాయామగ్నిక్త్ర్యా మహోత్సవే | 
స్రాం మమైత్నా్హాత్్ామ్ ఉచాచరాం శ్రావామేవ చ || ౧౦ || 

జానత్థజానత్థ వాపి బలిపూజాం యథా క్ృత్థమ్ | 
ప్రతీక్షిష్యామాహం ప్రీత్థా వహిిహోమం త్థాక్ృత్మ్ || ౧౧ || 

శ్రత్థకలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వారిికీ | 
త్స్యాం మమైత్నా్హాత్్ాం శ్రుత్థా భకతస్మనిాత్ః || ౧౨ || 

స్రాాబాధ్యవినిర్మ్క్తత ధనధ్యనాస్మనిాత్ః | 
మనుష్యా మత్రారస్యదేన భవిష్ాతి న స్ంశ్యః || ౧౩ || 

శ్రుత్థా మమైత్నా్హాత్్ాం త్థా చోత్ాత్తయః శభః | 
పరాక్రమం చ యుదేేషు జాయతే నిరభయః పుమన్ || ౧౪ || 

రిపవః స్ంక్షయం యాంతి క్లాణం చోపపదాతే | 
నందతే చ కులం పుంస్యం మహాత్్ాం మమ శ్ృణాత్థమ్ || ౧౫ || 

శ్ంతిక్ర్ణి స్రాత్ర త్థా దుఃస్ాపిదరశనే | 
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మహాత్్ాం శ్ృణుయాన్మ || ౧౬ || 

ఉపస్రాాః శ్మం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ ద్వర్మణః | 
దుఃస్ాపిం చ నృభరదృష్టం సుస్ాపిముపజాయతే || ౧౭ || 



 
 

ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్ాం)                                   www.HariOme.com                                        Page 3 

       

బాలగ్రహాభభూత్థనాం బాలనాం శ్ంతిక్త్రక్మ్ | 
స్ంఘాత్భేదే చ నృణం మైత్రీక్రణముత్తమమ్ || ౧౮ || 

దురాృత్థతనామశేష్యణం బలహానిక్రం పరమ్ | 
రక్షోభూత్పిశ్చానాం పఠ్నాదేవ నాశ్నమ్ || ౧౯ || 

స్రాం మమైత్నా్హాత్్ాం మమ స్నిిధిక్త్రక్మ్ | 
పశపుష్యార్ాధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః || ౨౦ || 

విప్రాణం భ్యజనైర్హోమైః ప్రోక్షణీయైరహరిిశ్మ్ | 
అన్యా శ్చ వివిధైర్హభగః ప్రద్వనైరాత్సర్యణ యా || ౨౧ || 

ప్రీతిర్య్ క్రియతే స్యస్థ్న్ స్క్ృదుచచరితే శ్రుతే | 
శ్రుత్ం హరతి పాపాని త్థార్హగాం ప్రయచఛతి || ౨౨ || 

రక్ష్యం క్ర్హతి భూతేభ్యా జన్నాం కీరతనం మమ | 
యుదేేషు చరిత్ం యనే్ దుష్టదైత్ానిబరోణమ్ || ౨౩ || 

త్స్థ్ఞ్ఛ్ఛరతే వైరిక్ృత్ం భయం పుంస్యం న జాయతే | 
యుష్య్భః సుతత్య యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్రిిభః క్ృత్థః || ౨౪ || 

బ్రహ్ణ చ క్ృత్థస్యతసుత ప్రయచఛంతు శభం మతిమ్ | 
అరణ్యా ప్రాంత్ర్య వాపి ద్వవాగ్నిపరివారిత్ః || ౨౫ || 

దసుాభరాా వృత్ః శూనేా గృహీతో వాపి శ్త్రుభః | 
స్థంహవాాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహస్థతభః || ౨౬ || 
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రాజాా క్రుదేేన చాజాప్తత వధ్యా బంధగతోఽపి వా | 
ఆఘూరిితో వా వాతేన స్థాత్ః ప్తతే మహారివే || ౨౭ || 

పత్తుస చాపి శ్స్త్రాషు స్ంగ్రామే భృశ్ద్వర్మణ్య | 
స్రాాబాధ్యసు ఘోరాసు వేదనాభారిదతోఽపి వా || ౨౮ || 

స్్రన్ మమైత్చచరిత్ం నర్హ ముచేాత్ స్ంక్టాత్ | 
మమ ప్రభవాతిసంహాద్వా దస్ావో వైరిణస్తథా || ౨౯ || 

దూరాదేవ పలయంతే స్్రత్శ్చరిత్ం మమ || ౩౦ || 

ఋషిర్మవాచ || ౩౧ || 

ఇతుాక్త్తా స్య భగవతీ చండిక్త్ చండవిక్రమ || ౩౨ || 

పశ్ాత్థం స్రాదేవానాం త్త్రైవాంత్రధీయత్ | 
తేఽపి దేవా నిరాత్ంక్త్ః స్యాధిక్త్రానాథా పురా || ౩౩ || 

యజాభగభుజః స్ర్యా చక్రురిానిహత్థరయః | 
దైత్థాశ్చ దేవాా నిహతే శంభే దేవరిపౌ యుధి || ౩౪ || 

జగద్వాధాంస్కే త్స్థ్న్ మహోగ్రేఽతులవిక్రమే | 
నిశంభే చ మహావీర్యా శేష్యః పాత్థలమయయుః || ౩౫ || 

ఏవం భగవతీ దేవీ స్య నిత్థాపి పునః పునః | 
స్ంభూయ కుర్మతే భూప జగత్ః పరిపాలనమ్ || ౩౬ || 
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త్యైత్న్మ్హాతే విశ్ాం సైవ విశ్ాం ప్రసూయతే | 
స్య యాచిత్థ చ విజాానం తుష్యట ఋద్వేం ప్రయచఛతి || ౩౭ || 

వాాపతం త్యైత్త్సక్లం బ్రహా్ండం మనుజేశ్ార | 
మహాదేవాా మహాక్త్లీ మహామరీస్ారూపయా || ౩౮ || 

సైవ క్త్లే మహామరీ సైవ స్ృషిటరభవత్ాజా | 
స్థాతిం క్ర్హతి భూత్థనాం సైవ క్త్లే స్నాత్నీ || ౩౯ || 

భవక్త్లే నృణం సైవ లక్ష్మీరాృద్వేప్రద్వ గృహే | 
సైవాభవే త్థాలక్ష్మీరిానాశ్యపజాయతే || ౪౦ || 

సుతత్థ స్మ్పాజిత్థ పుష్యారాంధధూపాద్వభస్తథా | 
దద్వతి విత్తం పుత్రంశ్చ మతిం ధర్య్ గతిం శభమ్ || ౪౧ || 

స్ాస్థత శ్రీమరకండేయపురాణ్య స్యవరిికే మనాంత్ర్య దేవీమహాతే్ా భగవతీ వాక్ాం నామ 
ద్వాదశోఽధ్యాయః || ౧౨ || 

 


